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Inleiding
Zorgboerderij Buyskêrke biedt dagbesteding aan een grote groep zorgvragers.
We verdelen onze deelnemers in drie groepen: schoolkinderen, (jong)volwassenen en
senioren. Met elke deelnemer werken we met een zorgplan waarbij we aan de leerdoelen
werken die passen bij de deelnemer. In het zorgleefplan van de deelnemer zijn de leerdoelen
terug te vinden die we elke keer als de deelnemer komt aan het eind van de dag evalueren.
Voor de schoolkinderen en (jong)volwassenen bieden we begeleiding op basis van een divers
aantal methoden, zoals geef de vijf en de triple-C methode. Zo proberen we de methode aan
te sluiten bij de zorgvrager om tot het optimale resultaat te komen.

Bij de groep senioren werken we volgens de Böhm-methode. Dit houdt in dat we
‘belevingsgerichte’ zorg leveren. Wilt u meer weten over de methode. Op de volgende link
vindt u een uitgebreide omschrijving http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/methodiekbohm.

Wie we zijn
Zorgboerderij Buyskêrke is in mei 2004 gestart. Van oorsprong was Buyskêrke een
veeteeltbedrijf. Het was/is een varkensfokbedrijf waarbij door automatisering steeds meer
tijd vrijkwam voor de boer. Hierdoor zijn de boer en boerin op zoek gegaan naar een mooie
aanvulling op de boerderij. De boerin heeft een onderwijsachtergrond die ze goed kan
besteden in de zorg die binnen het bedrijf past. Inmiddels is het uitgegroeid tot een
bloeiend bedrijf waarin een groot aantal deelnemers hun plekje heeft gevonden en is er een
enthousiast team om de dagbesteding in goede banen te leiden. “We maken van elke dag
een mooie dag!”
Op en om de boerderij
De boerderij ligt op een prachtige plek tussen Zoutelande en Westkapelle aan de kreek. De
ruimte op de boerderij en het werken met dieren spreekt veel mensen aan. Er is altijd wel
iets te doen. De dieren moeten verzorgd worden, de tuin netjes bijgehouden worden, er kan
geknutseld worden met hout of ander materiaal, er worden heerlijke boterkoeken gebakken
en allerlei lekkers. Schoonhouden van de dierenverblijven en de ontmoetingsruimte, sporten
en andere ontspannende bezigheden. Er is voor iedereen wat te doen op zijn/haar niveau en
mogelijkheden.
Termijn van een beleidsplan
Dit beleidsplan geldt voor de komende 3 jaar. In 2024 zullen we het beleidsplan evalueren
en aanpassen. Indien er eerder grote veranderingen in de zorg zullen zijn, zal het
beleidsplan eerder aangepast moeten worden.
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1.

Werkwijze

Met het team weten we wat we willen bereiken. Hieronder is omschreven wat onze motivatie
en doelstelling is om het werk te doen.

1.1

Missie/visie

Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorgboerderij. In afhankelijkheid van de
zegen van de Heere bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte.
We zetten in de omgang van de deelnemers de eigenheid en de mogelijkheden van de cliënt
centraal. Wij doen dit met betrokken en deskundige medewerkers. We bieden een plek waar
deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het ‘gewone leven’, aandacht
voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke
verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de
deelnemers en leveren zorg op maat.

1.2

Doelstelling

In afhankelijkheid van de zegen van de Heere willen we de beste zorg bieden aan onze
deelnemers.
- Zinvolle dagbesteding
- Zelfredzaamheid bevorderen
- Thuissituatie ontlasten
- Eenzaamheid verminderen

1.3

Strategie

Deelnemers en naastbetrokkenen zijn zeer tevreden over de zorg die we leveren. We willen
deze manier van werken voortzetten. Als team blijven we kritisch kijken naar eigen
handelen. Elk jaar doen wij een tevredenheidsonderzoek, zodat we een goed beeld hebben
hoe deelnemers en naastbetrokkenen de zorg ervaren. We staan open voor ontwikkeling.
De universiteit in Wageningen doet onderzoek
naar zorgboerderijen. In de volgende link komt
duidelijk naar voren dat zorgboerderijen de
bezoekers gelukkiger maakt.
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Zorgboerderijen-maken-bezoekers-gelukkiger.htm
Dit is voor ons een positief uitgangspunt voor het werk.
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2.

Huidige situatie

De keuze voor Buyskêrke ligt vooral in de identiteit. De reformatorische werkomgeving sluit
bij veel deelnemers aan bij de kerkelijke achtergrond. Op de boerderij bieden we nuttige
dagbesteding en richten we ons op samenwerken of juist een stukje zelfstandigheid
ontwikkelen. Veel deelnemers komen uit de buurt, er is een fijne sfeer, afwisselende
activiteiten en deskundige begeleiding. Op de boerderij kunnen we de rust, structuur,
regelmaat en ruimte bieden die voor velen belangrijk zijn. De begeleiding heeft aandacht
voor de deelnemer, is betrokken, voorspelbaar en heeft veel liefde voor mensen met een
beperking. Doordat de stap vanaf school klein is, is de stap om naar de zorgboerderij te
komen van leerlingen die uitstromen klein. De communicatie naar ouder(s)/verzorger(s) en
deelnemer(s) is goed. De dagbesteding is een ontlasting in het gezin. De deelnemer heeft
een moment voor zichzelf waar hij/zij van geniet. Op de dagbesteding zijn kleine
leermomenten voor de dagelijkse dingen waar ze later profijt van hebben.

2.1

Activiteiten op de boerderij

We bieden nuttige dagbesteding aan onze cliënten. De deelnemers voelen zich betrokken bij
het werk en gewaardeerd in de dingen die ze doen. Zij voelen het nut van het werk, want de
dieren moeten dagelijks verzorgd worden. Hier krijgen zij een taak in. Door “gewone”
activiteiten te doen, leren ze veel handelingen voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld
huishoudelijk werk kan thuis verder geoefend worden. Dit bevordert de zelfredzaamheid om
evt. later uit te stromen in de regulieren maatschappij.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

Dierverzorging
- Water geven
- Voer geven
- Verblijf schoonmaken
- Aandacht geven aan de dieren
Huishoudelijk werk
- Stofzuigen
- Dweilen
- Tafels/stoelen poetsen
- (koel)kasten poetsen
- Wc poetsen
- Ramen zemen
- Tafeldekken
- Tafel afruimen
- Afwassen en afdrogen
Bakken
- Boterkoek
- Cake
- Eierkoeken
- Appeltaart
- Koekjes
Koken
-

Groente schoonmaken
Groente snijden
Soepballetjes maken
Soep koken

Tuinwerk
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-

Takken snoeien en opruimen
Vegen
Spitten
Groente verbouwen
Bloemen verplanten
Zaad verzamelen
Werken in de kas
Onderhoud van erf en beplanting

Knutselen
- Houtbewerken
- Kleurplaten/tekenen
- Thema-werkjes
Allerlei
- Stickeren (doosjes voor fruitteeltbedrijf van de Bossche)
- Spelletjes
- Gymen

2.3

Vervoer

Voor de deelnemers is er een mogelijkheid om gebruik te maken van vervoer door
vervoersvrijwilligers. De ritten worden vanuit Buyskêrke gepland. Buyskêrke hoopt dit in de
toekomst te kunnen blijven bieden.

2.4

Openingstijden

(Jong)volwassenen en ouderen:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 15.30 uur
Schoolgaande kinderen*:
Woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 9.00 – 15.30
* In de schoolvakanties is Buyskêrke open op woensdag en zaterdag 9.00 – 15.30 uur
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3.

Toekomst

We zouden graag wonen/logeren aanbieden op de locatie. Er zijn gesprekken met de
gemeente en met de Schutse om dit te kunnen realiseren.

3.1

Wonen/logeren

We zijn al langere tijd bezig om wonen/logeren te realiseren op de boerderij. Intussen zijn
de gesprekken met de gemeente en de Schutse gevorderd. We houden het personeel en
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

3.2

Meer dieren

Deelnemers en ouders zouden het leuk vinden als er nog meer dieren op de boerderij
komen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar wie weet kan de veestapel uitbreiden
in de toekomst.

3.3

Activiteiten

Met elkaar zijn we op zoek naar de beste activiteiten voor de deelnemers. Er is vraag naar
productiewerk, maar op dit moment kunnen we dit nog weinig bieden. Daarnaast is
afwisseling belangrijk, hier willen we alert op blijven. De vaardigheden die op school zijn
opgedaan willen we zoveel mogelijk behouden. Ook daarop willen we de activiteiten
afstemmen.

3.4

Schooluitvallers

In de toekomst willen we graag ook voor schooluitvallers betekenen. We oriënteren ons op de
mogelijkheid om school op locatie aan te bieden.
Een voorbeeld van buitengewoon onderwijs vindt u in de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=Gm3sL6i8gwk&ab_channel=SBOdeAkker.
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4.

Organisatie

Keurmerken: Kwaliteit laat je zien
Lidmaatschap: aangesloten bij SZZ en LTO
Maatschap J. Verhage en M. Verhage-Nijsse
Postadres: Boudewijnskerke 5, 4374SB Zoutelande
Kvk nummer: 20157840

4.1

Contactpersonen

Contactpersonen: J. Verhage en M. Verhage-Nijsse

4.2

Werknemers

We werken met goed geschoold personeel.
Werknemers hebben een zorg, onderwijs en een pedagogische achtergrond (zoals pabo, SAW
en ig-verzorgende)
Vier personeelsleden hebben SKJ-registratie.

4.3

Samenwerkingsverbanden

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij SZZ
(Samenwerkende Zorgboeren Zuid).
https://www.zorgboerenzuid.nl/over-szz/
AGB-code SZZ:
7373 2508
(ZIN-zorg)
AGB-code Buyskêrke: 4178 4531
(PGB-zorg)
Om onze deelnemers de beste ondersteuning te bieden zijn wij aangesloten bij de
verwijsindex Zeeland.
https://www.verwijsindexzeeland.nl/
Wij zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg en nemen deel aan de aldaar
insgestelde onafhankelijke klachtencommissie. Wij beschikken over het kwaliteitskeurmerk
Kwaliteit Laat Je Zien.
https://www.kljz.nl/
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5.

Financiën

Zorg
De zorg wordt gefinancierd vanuit WMO, PGB, WLZ en jeugdzorg.
Giften
We krijgen regelmatig giften die we goed besteden aan onze deelnemers. De giften besteden
we voor het vervoer en voor extra faciliteiten. We hebben intussen al een mooie speeltuin en
een prachtig muziektoestel.
Giften voor ZORGBOERDERIJ BUYSKERKE kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer
NL79 RABO 0105 3272 47

9

